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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Для забезпечення діяльності Приймальної комісії наказом ректора Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (ДАЛІ – ХНАДУ, університет) 

створюється апеляційна комісія та призначається її голова.  

1.2 Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається проректор з НПР  

ХНАДУ. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої та вищої освіти 

склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників ХНАДУ та/або вчителів системи загальної середньої освіти 

регіону, які не є членами фахової екзаменаційної комісії ХНАДУ.  

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра склад апеляційної комісії формується з числа 

провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ХНАДУ та/або інших вищих 

навчальних закладів і наукових установ України. 

1.3 Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації 

(масової інформації) та через офіційний сайт ХНАДУ до відома абітурієнтів до початку 

вступних випробувань. 

 

2 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ВСТУПНИКАМИ АПЕЛЯЦІЙ 

 ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ 

2.1 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна 

подаватись особисто. 

2.2 Апеляція із письмових випробувань подається не пізніше наступного робочого 

дня після проведення випробування до 12
00

.  

2.3 Для участі в апеляції вступник подає відповідальному секретарю приймальної 

комісії заяву встановленого зразка на ім’я ректора ХНАДУ. Заяви реєструються в 

спеціальному журналі технічним секретарем приймальної комісії. 

2.4 Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії ХНАДУ під 

головуванням проректора з НПР в присутності вступника. 

2.5 Розгляд апеляцій із письмового випробування проводиться наступного дня 

після складання іспиту з 14
00

. 

2.6 Технічний секретар приймальної комісії відбирає справи у відповідності з 

поданими заявами (апеляціями) і до 14
00 

передає їх голові апеляційної комісії ХНАДУ. 

Особи, які подали апеляцію, збираються на 14
00 

біля вказаної аудиторії і чекають виклику 

до комісії. 

Неприбуття вступників заздалегідь повідомлених про дату, час та місце проведення 

засідання, не є перешкодою для проведення засідання Апеляційної комісії.  

2.7 Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються. 

2.8 Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. 

 

 

Відповідальний      

секретар приймальної комісії               Ярослава  ЛЕВЧЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови приймальної комісії                                         Ілля ДМИТРІЄВ 

 

 

 


